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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 

DAR KARTĄ 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

LENKTYNĖS DĖL 
STALINO PREMIJOS 

Senatorius Brien McMahon 
yiENAM ASTRONOMUI — žvaigždžių tyrinėtojui — 

sako, atsitikusi kartą tokia nelaimė: besėdint jam prie 
teleskopo ir stebint žvaigždes, staiga išlūžusi kėdės ko-gavo ap,e 7,000 laiškų, kuriuo-

, , . . įse jis yra sveikinamas ir gina-
ja astronomas nuvirtęs ir griūdamas gerokai prasi- j mas už neują pasiūlym% taikai 
skėlęs galvą... Jo senąs tarnas ėmęs priekaištauti; išlaikyti. 

•*— Ach, bėda su tais dideliais mokslais... Va, pro- Tas jo pasiūlymas buvo «— iš-
fesoriau, matai žvaigždes už milijonų mylių, o nema-1 plėsti Marshallo planą visam pa-
tei, kad kėdės koja išklebusi... šauliui, taigi ir Sovietų Rusijai, 

# ¥ ir to plano sumą padidinti 50 

panašus priekaištas kartais siūlosi ir mūsų Veikimui, i bll"oni! doleriV-
Į Amerikos ir j tarptautines Įstaigas kreipiamės su|vist 

memoi a.ndumais del Lietuvos teisių, dėl genocido ir ki- ženklas ? Kodėl dėl šito reikalo 
tų didžiųjų reikalų, o kai kuriuos mažesnius, bet kas- j suplaukė 7,000 laiškų, daugiau, 
dien svarbius ir labai apčiuopiamus "reikalus nežinia j negu dėl kokių kitų sumanymų? 
kodėl paliekame nuošaliai. Paaiškinimas labai paprastas. 

Ir astronomui niekas nesiūlė pamesti žvaigždes, Kai kas nofs iškelia kokį suma-
o rūpintis tik savo kėdės taisymu. Taip pat ir mūsų "ymą> .^ufluo suin^esuo*? ne 

. . . . . . .  . .  .  k o m u n i s t a i ,  t a d a  l a i š k u  e s t t  n e -  .  .  .  ,  . ,  .  .  . . .  
visai akcijai niekas nesiūlo pasitraukti nuo rūpinimosi dauR Nes nekomunistai. įeigu ir atominio-hidrogenmio nusigink 
minėtais didžiaisiais reikalais. Bet tų mažųjų, kasdien ; pritaria kam nors, tai perdaug . im° p1*?*- Tada tą planą tu-

n pasiūlyti Maskvai, bet ne tie
siog, o tik per Jungtinių Tautų 
Organizaciją, visai taip, kaip 
Trumanas ir Achesonas siūlo. 

^HuomottU 
Koncertai kortdi? 

Vienas klebonas iš sakyklos 
pagraudeno, kad gavėnios metu 
geri katalikai neturėtų lankyti 
pramogas, susilaikyti ir nuo ju-
domų paveikslų, jeigu ne šven
tuosius rodo, taip pat ir nuo ... 
koncertų. O štai tos pačios baž
nyčios pogrindyje kitą sekma
dienį — ir dar gavėnioj! — ren
giamas kortavimo vakaras su 
užkandžiais ir išgėrimais.*. 

Aš manau, kad klebonas tei
singiau pasielgtų sudrausdamas 
parapijiečius visų pirma nuo 
"velnio abrozėlių" ir degtines 
pardavinėjimo po bažnyčia, d 
ne nuo gerų koncertų. 

A. P.> Cleveland, Ohio 

matyta komedija net kelių veik
smų, bet pabaigoje tas pats ... 

McMahon siūlo, kad visų pir
ma susirinktų šiaurės Atlanto 
Pakto Taryba. Ji turi paruošti 

tinei, kad tą pritarimą išreikštų 
laišku. 

Jeigu dėl vieno sumanymo at-

skaudamų klausimėlių irgi nereikia pamiršti. 
» # 

^ebe vieną kartą buvo primenama, kad Vokietijoje 
dar pasilikusius lietuvius kai kurie IRO bolševikuo- isirado net 7'000 laiškų, tai reiš-

jantieji pareigūnai tyčia ir neteisingai skriaudžia. Esą 

atsitikimų, kad tremtinys, neatsižvelgiant j jokius jro- neljnirj Dadarvti Tai tur būt 
dymus, pripažįstamas "neturįs pakankamo pamato at
sisakyti grįžti į savo kilmės kraštą". Tuo tarpu tas 
tremtinys priklauso j tokią grupę, kuri pagal garsią
ją bolševikų "Sierovo instrukciją" turi būti pirmoj ei
lėj ištremta Į Sibirą ar kitaip likviduota. 

Šitoks tremtinys, vien dėl to, kad nesutinka eiti 
i tą pavojų, išmetamas iš stovyklos, paliekamas be pa
stogės, be darbo ir be duonos... 

Taip bolševikų agentai jau ne vieną mūsų tautie
tį nuhaud*" už atvirą atsisakymą lįsti į čekistų nagus. 
Ir jie tai daro IRO vardu, tai yra vardu organizacijos, 
kurios veikimui didžiausią finansų dalį sumoka Ame
rika! 

* 

telegramos su streptomicino reikalavimais iš Lietuvos 
vis ateina. Jose praneša, kad yra susirgę džiova 

tokie žmonės, kurie prieš šešetą metų buvo sveikiausi, 
stipriausi vyrai, be jokio palinkimo į džiovą. Kas at
sitiko, kad Lietuvoje taip išplito džiovos liga ir grie
bia vyrus bei moteris pačiame amžiaus stiprume? Kas 
atsitiko, kad tie žmonės, su savo tolimais giminėmis 
ar šiaip kadaise buvusiais pažįstamiais, gyvenančiais 
Amerikoje, nesusirašinėję kartais net keliolika metų 
prieš karą, dabar suranda jų adresus ir siunčia tele
gramas, prašydami gelbėti jų gyvybę streptomicinu? 

Čia kažkas įtartina. Telegramų gavėjams — o jų 
jau yra daug — neaišku, kaip tai.suprasti ir kas da
ryti/Jie klausia patarimų. Atsakymas turėtų būti au
toritetingas, aiškus, paremtas kompetentingų vietų nuo
mone. Reikia gi bent tiek žinoti — ar atsiliepimas į 
tokias telegramas būtų lietuvių gyvybės gelbėjimas, 
ar... raudonosios armijos medicinos skyriaus atsar
gų didinimas? 

* » 

M«s jau esame nurodę, kad tokiais klausimais turė
tų pasirūpinti Amerikos Lietuvių Taryba. Tai nė

ra tie didieji reikalai, kuriems atlikti Amerikos Lietu
vių Taryba jaučiasi esanti įsipareigojusi, bet tai yra 
reikalai, kurių irgi nereikia užmiršti. 

H -  # 

yyla — gera byla... Bet ne visada. Kai yra kelia
mas pamatuotas klausimas, ir nėra į jį atsakymo 

iš to, kas turėtų atsakyti, tai tenka daryti išvada, kad 
kai kas neatlieka savo pareigų. 

Be čia paminėtųjų klausimų, dar yra ir Tarybos 
vidaus susitvarkymo klausimas. Negirdėti, ar Tary
ba atkreipė į tai savo dėmesį ir ar ji bando turėti 
bent kokią nors nuomonę apie tat 

Šitokia tyla nėra gera bvla. Ji sudaro įspūdžio, kad 
tai yra ne išminties, o apsileidimo reiškinys... Todėl 
net tarp tų, kurie sukėlė kiek finansų Tarybos uždavi
niams, gimsta abejonė — ar tuos pinigus siųsti į Ta
rybos iždą, ar bent kiek palaukti, iki bus aiškiau, ar 
ten yra tiek gyvybės, kad būtų atsiliepta į visuome
nei rūpimus klausimus ... 

Gal Taryba prabilusi jrodytų visuomenei, kad to
kiais "mnžais reikaliukais" jai rūpintis' netinka, kad 
ji ne "kėdės kojai" taisyti, o tik "žvaigždėms skaity
ti" yra sudaryta... Bet tylėdama ji nieko neįrodys 
ir neišsklaidys kylančių abejojimų. 

Kalbėdami apie Tarybą, šiuo atveju negalime tu
rėti galvoje visos Tarybos, kadangi po Kongreso ji dar 
neturėjo posėdžiu. Todėl šie žodžiai yra kreipiami į 
jos Vykdomąjį Komitetį. 

netingi padaryti. Tai. tur būt, 
yra vienintelis jų duodamas pa
vyzdys. iš kurio visi turėtų pa
simokyti. 

O kad McMahono planas ko
munistams patinka, tai yra vi
sai suprantama. Savo laiku Mar
shallo planas buvo siūlytas ir 
Maskvai pasinaudoti. Tada ji 
išdidžiai atsisakė ir savo "klap
čiukams" uždraudė iuo naudo
tis. Bet doleriai vilioja... Ir 
jeigu dabar kas vėl pasiūlytų. .. 

Kas paskatino McMahoną, kas 
jam davė mintį, nežinia. Bet jo 
iškelta mintis Maskvai patinka. 
Ji duoda ženklą ir laiškai plau
kia tūkstančiais, vaizduodami 
"visuomenės nuomonę" ... 

Jeigu toks planas įvyktu, jei
gu būtu vykdomas 50 bilijonų 
Marshallo planas visam pasau
liui paremti, žinoma, Maskva 
gautu kokius 500 milijonų, jei 
ne daugiau. O tada tokiam se
natoriui McMahon 20,000 dole
riu Stalino "taikos oremija" ga
lėtų tikrai būti užtikrinta. 

* * 
Lyg ir bijodamas, kad kiti 

neužbėgtu už akiu ir nenusipel
nytu dar didesnės Maskvos ma
lonės. McMahon siūlo dar dau
giau : kad visas pasaulis nuke
liautu i Maskvą ir ten prašy-
1 u taikos 

Argi? Tikrai! žinoma, ne taip 
iau tiesiai visiems siūlo važiuo
ti ir klauptis prieš Staliną: nu-

Laisvoji valanda 

B e t . . .  s v a r s t y t i  š i t o  p l a n o  
Jungtinių Tautų Organizacija 
turinti susirinkti ne kur kitur, 
kaip pačioje Maskvoje. 

Tokio susirinkimo proga ga
lėtų ivykti ir "didesni pasita
rimai", kuriuose galėtų daly
vauti pats "tėvelis". O juk lig 
šiol visuose pasitarimuose, kur 
jis dalyvavo,1 Maskvai gerai iš
ėjo ... Kad dėl to visas pasau
lis "čiaudi", senatorius McMa
hon užmiršta. 7.000 laišku, ma
tyt. jį tain .uždegė, kad šuoliais 
lekia stalininės taikos premijos 
link. 

* * 

Kad ir gerokai atsilikdamas, 
bet vejasi iš paskos ir Jungti
niu Tautų Organizacijos sekre
torius T'rygve Lie. Jis Maskvą i 
gal geriau pažįsta negu McMa
hon ir jis abejoja, ar Maskva 
Įsileis pas save Jungtinių Tautų 
Organizacijos posėdžius. Per
daug svetimų žmonių iš karto! 

•. -

Bet ir jis siūlo artimiausiu 
laiku šaukti Jungt. Tautų Orga
nizacijos posėdį "kur nors Eu
ropoje". Tame posėdyje, esą, 
reiktų išspręsti atominės kon
trolės ir Kinijos atstovavimo 
klausimus: abu klausimai, ku
rie labai rūpi Maskvai. 

Bepiga Maskvos diplomatams! 
Jei jiems ko reikia pasiekti, ne
reikia tuo daug rūpintis patiens. 
Tuo pasirūpina tarptautinių or
ganizacijų pareigūnai, kitų vals
tybių mokslininkai, menininkai, 
parlamentų nariai, senatoriai... 

Jonas Aistis 

P A Ž I Ū R Ė K I T  

Pažiūrėkit, mieli broliai, į supiltus 
Kritusių sukilėlių kapus, 

.Kur jie savo kūnais grindė tiltus, 
Versdami gyvenimo sukruvintus laptt®. v 

Pažiūrėkit, mieli broliui, J tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes — 
Mylimos ir nelaimingos mūs tŠtrynės 
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias repSef. 

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų 
Ugnimi sulygintų ten su žeme, — 
Vis tai ji ir vis ant medžio kryžiaus kybo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime. 

Pažiūrėkit, mieli broliai jos gajumo, 
Tryškančio iš mėlynų akių — 
Jos kančių, jos sielvarto if to liūdnumo 

,Dėl vis dūžtančių svajoniį, amžinai 

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit 
Jos krūtinėj rusinčia svaja. 
Pažiūrėkit, mieli broliai, pažiūrėkit 
Ii* tikėkit, ir tikėkit amžinai šti ja. :  - f -

VIENERI METAI 
IR VIENA SAVAITĖ 

Balys Gaidžiūnas 

fitttvog skaitytojams duodame kelias 
!Straukas iš ftajio Gaidžiuno spaudai pa
ruoštos knygos "Vieneri metai ir viena 
savaitė", čia aprašomi lietuvių pergyve
nimai pirmosios bolševikų okupacijos me-
tti Lietuvoje, kuri truko kaip tik viene
rius metus ir vieną savaitę, šiais metais 
kaip tik sueis dešimts metų nuo čia ap
rašytų įvykių. Ta proga numatoma išleisti 
minėtą knygą. Redakcija 
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DffiNĄ Ift NAKTĮ STffttttfAMAS 
PASIENIS 

Tik įsiveržę į Lietuvą, sovietai pradėjo 
siuntinėti komisijas į Lie tu vos-Vokieti jos 
)asienį ir daryti įvairius matavimus. Jas se-
kė būriai kareivių ir kolchozininkų, atvary
tų iš tolimiausių Rusijos sričių. Juos atvarė 
naujų pasienio įtvirtinimų statyti. Jie čia 
turėjo gyventi ypatingoj drausmėj, sunkiai 
dirbti ir vengti susitikti su vietos gyvento
jais, kad dirbamo darbo paslaptys būtų vi
siškai išlaikytos. Jie buvo apsirengę tipiš
komis sovietų vatinėmis, nudriskę, išbadė
ję ir beveik visi jauni sirgę rachitu. Jie ir 
negalėjo maišytis mūsų sveikų žmonių tar
pe, kad savo varginga išvaizda nepakenktų 
sovietų didybei, pagal diktuojamą propa
gandą, "visko yra ir visi gyvpį# laitfiingą 
gyvenimą". 

Jų darbas prie bunkerių statybos buvo 
ypatingai sunkus. Akmens, geležis ir ce
mentas graužė ne tik rankas, bet ir pečius. 
Nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro jie 
buvo prirakinti darbovietėje, o poilsiui va
romi į specialias patalpas. 

Vieną kartą man teko su tokhi tfpiftlu 
Sovietų Sąjungos Vergu susitikti. Jis tą 
dieną buvo paskirtas prie miško medžiagos 
paruošimo darbų lentpiuvėje, Vilkaviškio 
geležinkelių stotyje. Kada jis liko vienas, 
aš paklausiau, kaip jam sekasi mūsų kraš
te. Jis sumišo ir nežinojo, ką man atsakyti. 
Greičiausiai jis mane palaikė provokatoriu
mi, norinčiu užtraukti jam dar didesnę ne
laimę. Tik vakare^ kada jie ruošėsi grįžti 
į nuolatinę nakvynės vietą, eidamas pro šalį 
pasakė: 

— Pas jus darbininkai geriau gyvena. 
Aš jam nieko nespėjau atsakyti, nes 

pasimaišė kitas rusas; bijojau jam pakenk
ti. 

Kalbėtis su Sovietų Sąjungos gyvento
ju galima tik tarp keturiiį akių. Jei daugiau 
įsimaišo, arba turi nutrūkti ir prasidėti so
vietinės laimės garbinimas. Iš skaudžios gy
venimo praktikos visi žino, jog yra pavo
jingiausia tuomet, kada atsiranda liudinin
kas. Visi taip pat gerai žino, kad milijonai 
užverbuotų pranešėjų turi duoti savo pra
nešimus. Dažnais atvejais jie turi praneši
nėti teisingai, nes kiekvienas turi skaitytis 
su faktu, kad ir jo draugas yra taip pat už
verbuotas. Jeigu tokiu atveju praneši kitaip 
negu jis, reikės važiuoti priverstiniams dar
bams į pačias biauriausias Sovietų Sąjun
gos sritis 

Susitikus keliems lovietiį Sįjungoa' pi
liečiams, galima tik viena kalba: garbinti 
Staliną ir girti "laimingą Sovietų Sąjungos 
gyvenimą". Kiek iš tikrųjų ten yra laimės, 
gali atsakyti milijonai žmonių, kietai pri
rakintų prie sunkaus jdarbo ir išnaudojamų 
pačiais Šiauriaisiais metodais. 

Įtvirtinimų statyba ėjo visu Lietuvos-
Vokietijos pasieniu ir pajūriu. Buvo stato
mi apsigynimo lizdai, vadinami bunkeriai 
Prie kiekvieno iš jų dirbo po kelias dešim
tis darbininkų. Visos darbovietės, tik darbą 
pradėjus, buvo aptvertos 1-5 metrų aukš
čio tvoromis, dažniausiai eglaitėmis, negai
lestingai kertamomis Lietuvos miškuose. 
Su kiekvienu tokiu nauju bunkeriu jauni 
Lietuvos miškai retėte retėjo. 

Darbas bunkerių linijoje vyko ir dieną 
ir ttaktį. Prie kiekvieno statomo bunkerio 
buvo pastatyta elektros ttlotorai. Jais ap

šviesdavo darbovietę. Darbininkai dirbo pa
mainomis. 

Lietuviai, kurie buvo varomi bunkerių 
statybai vežti įvairių medžiagų, į aptver
tąjį statybos kiemą neturėjo teisės įeiti. 
Iš pradžių lietuvių vežamas žvyras ir ak
menys turėjo būti išpilti prie bunkerio. Iš 
čia sovietiniai vergai jau rankiniais veži
mėliais atsiveždavo į bunkerius. Tik vėliau 
statybos vykdytojai apsižiūrėjo, kad gali
ma ir lengviau susitvarkyti. Tada prie bun
kerio statybos privažiavusį ūkininko veži
mą paimdavo rusai, o ūkininkas turėdavo 
palaukti, iki vežimas viduj bus išpiltas. Ūki
ninkai, atvaryti į tokius darbus, juokdavos 
iš perdėto saugumo. Tuo pačiu metu turė
davo ir gražaus laiko pailsėti. 

Atrodė, kad tokiai saugurtio tvarkai 
esant, niekas nesužinos, kas tuose daržuose 
dirbama. Bet taip nebuvo. Kai prisireikė 
vokiečiams visas paslaptis sužinoti, jie tai 
atliko daug geriau, negu sovietai galėjo ti
kėti 

Bunkerių statybos dalį baigus, vieną 
dieną jų priimti atvyko labai aukštų parei
gūnų delegacija. Ta delegacija visus darbus 
apžiūrėjo, nufotografavo, nufilmavo. Visi 
darbus vykdantieji už stropumą buvo pa
girti ir net pažadėta apdovanoti aukštomis 
sovietinėmis dovanomis. Darbininkai po 
to gavo net kelias dienas atsipūsti lengviau. 
Bet staiga atėjo žinia, kad vėl atvyksta dar
bų priežiūros komisija. Visi pastatė akis — 
negi įvyko koks nesusipratimas. Ir tikrai 
nesusipratimas buvo įvykęs, ir dar labai 
didelis. Ta pirmoji komisija, kuri taip labai 
stropiai bunkerius apžiūrinėjo ir fotogra
favo, buvo ne kas kita, kaip vokiečių ka
riuomenės šnipinėjimo atsiųstoji komisija, 
nieko bendra neturinti sti sovietų kariuo
mene. 

Iškilus šiai aferai, prasidėjo suiminėji-
mai ir atsiųstų darbininkų keitimai. Darbi
ninkai, tik prieš kelias dienas pergyvenę 
nemažą džiaugsmą, buvo priglušinti naujų 
NKVD siautėjimų. Buvo aišku, kad visų 
metų stropus saugojimas nuo pašalinės 
akies nuėjo vėjais. Visi pasijuto tų įvykių 
smarkiai pritrenkti. 

Ape tą įvykį sužinojo bematant ir Visos 
apylinkės gyventojai. Vieniems buvo gar
daus juoko, kitiems baimės, kad nepradėtų 
ir apylinkės gyventojų terorizuoti. Giliau 
i dalykus žvelgiantieji ėmė pranašauti, kad 
tie įvykiai rodo, jog ginklų skambėjimo il
gai nereikėsią laukti. 

Ties bunkeriais beveik kiekvieną dieną 
iš Vokietijos pusės pasirodydavo lėktuvai 
ir dangų išrašinėdavo įvairiais ženklais. 
Gandas, kad pasieniais jau skraido vokie
čių lėktuvai, pasiekė net tolimiausias Lie
tuvos vietas. Smalsesnieji pradėjo atsiųs
ti ir savo patikėtinius, kad šie patys patvir
tintų, ar taip iš tikrųjų yra. Ir netikintieji 
turėjo įtikėti. 

Nesnaudė ir rusai. Kasdien Liejuvos 
- Vokietijos pasienyje vyko manevrai. Ka
reiviai po kelias naktis iš eilės išgulėdavo 
drėgnoje pavasario žemėje. Jie buvo ne
kalbūs, nieku nepasitikį ir pilni baimės. 
Jiems buvo įkalbėta, kad iš kiekvieno krū
mo juos tyko priešas ir nori sunaikinti. 
Tai buvo pasakos, kuriomis rėmėsi visa 
baimingoji sovietinė drausmė, stropiai pri
žiūrima milijoninės politinės policijos. 

Nelabai vykęs pavyzdys 

. Tėvas bara sūnų ir sako: 
— Sūnau, neišdykauk ir klausyk. Gar

susis Napoleonas, kai buvo tavo amžiaus, 
vį§ą Ičiką tėvų klausė ir neišdykavo. 

Bet, tėveli, kai Napoleonas buvo 
tavo amžiaus, tai buvo jau imperatorius! 

Pas gydytoją 

gydytojas, apžiūrėdamas atėjusį pa- * 
cientą, sako: . 

— Tamsta * privalai saugotis didelių 
nusišaldymų, nes dar gali gauti uždegimą. ; 

— šito nesibijau, gydytojau, nes esu 
ugniagesys! 
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